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(ברוטו)

עלות העסקה 
ממוצעת

בעלי שכר נמוך -10% 
19.80%-          6,990.91         65,296.22            8,716.78      66,603.57מהעובדים

בעלי שכר בינוני נמוך-40% 
18.25%-       12,655.18         259,708.24          15,181.15    2411,875.02מהעובדים

בעלי שכר בינוני גבוה-40% 
3.45%-       18,999.04       2415,289.57          19,486.44    2415,835.50מהעובדים

בעלי שכר גבוה -10% 
0.98%-       24,582.36       720,287.56          24,831.89    720,488.68מהעובדים

10.66%-       15,909.33       6212,636.22          17,346.66   6113,903.19 כלל העובדים

בעלי שכר נמוך -10% 
8.39%       19,058.59       47.5814,335.68          17,998.00    46.5813,226.43מהעובדים

בעלי שכר בינוני נמוך-40% 
1.62%       30,944.19       19423,620.93          30,345.71    18823,243.27מהעובדים

בעלי שכר בינוני גבוה-40% 
1.55%       43,861.78       19334,659.25          43,088.39    18834,128.92מהעובדים

בעלי שכר גבוה -10% 
2.59%       61,498.99       4949,537.64          60,650.62    4848,286.79מהעובדים

2.36%       38,009.83       483.5829,725.52          37,288.21   470.5829,140.94כלל העובדים

בעלי שכר גבוה  -10% 
6.76%       61,864.80       145,102.38          58,035.00    142,247.90מהעובדים

6.76%       61,864.80       145,102.38          58,035.00   142,247.90כלל העובדים                        

בעלי שכר בינוני נמוך-40% 
7.67%          8,279.76         46,319.94            7,558.62      35,869.75מהעובדים

בעלי שכר בינוני גבוה-40% 
16.51%       10,326.25         47,399.63            8,182.95      36,351.02מהעובדים

בעלי שכר גבוה  -10% 
16.35%       11,612.15         18,793.05            9,417.15      17,557.49מהעובדים

12.62%         9,559.58         97,074.60            8,091.70     76,317.11כלל העובדים                        

בעלי שכר נמוך -10% 
          2,524.95         12,030.55מהעובדים

בעלי שכר בינוני נמוך-40% 
3.78%          2,860.36         52,218.80            2,777.29      42,137.95מהעובדים

בעלי שכר בינוני גבוה-40% 
9.68%-          3,272.86         42,505.34            3,639.29      42,773.83מהעובדים

בעלי שכר גבוה -10% 
27.62%-          3,807.61         22,972.75            5,338.47      14,107.22מהעובדים

6.01%-         3,127.78         122,424.29            3,444.98     92,639.37כלל העובדים                        

         5,664.31         14,396.21כלל העובדים                        אזרח ותיק

0.32%       55,243.79       140,495.27          55,063.23   140,367.65כלל העובדים                        מנכ"ל      

מינהלי         

ביקורת מדינה   

משפט'-מתמחים   

מוקבלים לשופטים

סטודנטים   

   משרד מבקר המדינה
   ונציב תלונות הציבור

נתוני תעסוקה והשכר הממוצע לדירוג לשנת 2018
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נומינלי קבוצת שכרשם דרוג
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נומינלי קבוצת שכרשם דרוג

עובדי מזכירות 
3.00%       17,051.66       113,121.92          16,568.79   112,739.91כלל העובדיםלשכת מנכ"ל

משרות בלשכת 
מבקר המדינה לפי 

דירוגים שונים**

1.51%       45,569.64       232,253.98          43,351.65    231,779.47בכיר לשכת שרעובדי לשכה

1.37%       21,833.01       216,727.32          21,471.84    216,475.65נהג שר ומנכ"לעובדי לשכה

11.62%       28,799.03       221,114.41          25,016.99    219,105.51לשכות שר ומנכ"לעובדי לשכה

34.47%-       16,764.27       112,827.94          25,737.25    119,575.20עוזרים ויועציםעובדי לשכה

0.91%       34,349.76       577.5826,848.25          34,128.36   557.5826,686.56כלל עובדי המשרד

* שכר ממוצע לחודש ברוטו כולל שכר משולב ותוספת תמ"ה, שכר בעד עבודה נוספת, תשלומים שנתיים, החזר הוצאות וגילומי מס.

** הדירוגים בלשכת מבקר המדינה הם כנהוג בלשכות שרים.



שם דרגהשם דירוגתאור המשרהמספר
שכר חודשי 

1ברוטו

שכר ברוטו למס 
ממוצע למשרה 

2מלאה
3שכר שנתי ברוטו

      692,770.93     795,706.12      57,443.56  +46     ביקורת מדינהל"סמנכ1

      682,559.95     786,536.29      56,528.04  +46     ביקורת מדינהל"סמנכ2

      662,165.08     730,337.97      54,814.35  +46     ביקורת מדינהל"סמנכ3

      650,104.77     721,674.48      53,799.95  +46     ביקורת מדינהל"משנה למנכ4

      645,189.12     712,034.15      53,325.71  +46     ביקורת מדינהל"סמנכ5

      642,842.38     712,177.01      53,313.45  +46     ביקורת מדינהל"סמנכ6

      632,800.80     653,842.43      51,065.85  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס7

      614,742.61     675,365.93      50,994.05  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף8

      609,729.58     670,158.45      50,501.91  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף9

      628,014.88     650,264.58      50,342.04  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף10

      621,134.68     641,362.52      49,407.36  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס11

      614,021.30     666,345.61      49,256.50  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס12

      603,872.61     625,103.14      48,894.82  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס13

      590,601.78     655,067.96      48,766.98  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף14

      587,449.84     651,881.04      48,585.37  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף15

      576,341.94     653,724.89      47,824.90  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף16

      595,192.57     618,154.73      47,722.43  +45     ביקורת מדינהמנהלת אגף17

      574,095.71     637,279.37      47,438.83  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף18

      570,849.98     630,438.08      47,317.51  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף19

      568,959.99     650,206.73      47,030.59  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף20

      581,167.65     619,086.69      46,486.69  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף21

      554,896.38     615,888.48      46,110.48  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף22

      579,340.10     598,772.04      45,941.66  +44     ביקורת מדינהעוזר מנהל חטיבה23

      573,626.96     593,712.30      45,821.17  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס24

      553,186.14     615,990.55      45,783.00  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף25

      585,168.15     599,905.42      4545,287.95   ביקורת מדינהמנהל אגף. ס26

      546,910.82     609,600.31      45,227.13  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף27

      565,295.12     589,515.39      45,117.32  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס28

      564,566.77     586,962.62      4544,897.05   ביקורת מדינהמנהל אגף. ס29

      573,089.49     608,823.70      4544,866.63   ביקורת מדינהמנהל אגף. ס30

      541,228.52     635,695.73      44,834.93שופ מח   שופטים      יועץ משפטי31

      533,947.38     598,364.08      4544,391.72   ביקורת מדינהמנהל אגף32

      552,252.95     572,541.37      4544,222.70   ביקורת מדינהמנהל אגף. ס33

      557,956.21     577,788.51      44,180.37  +44     ביקורת מדינהעובד ביקורת34

      551,708.24     568,670.20      44,159.86  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס35

      545,085.57     560,270.90      43,938.77  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף36

   משרד מבקר המדינה

   ונציב תלונות הציבור

רשימת בעלי תפקידים במשרד מבקר המדינה שעבדו שנה מלאה

2018בשנת  ₪ 35,000- ששכרם החודשי ברוטו גבוה מ 
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      544,787.77     582,781.08      43,771.41  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף37

      540,752.83     556,914.53      43,298.68  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס38

      537,930.74     559,614.80      43,066.48  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס39

      551,439.15     571,044.53      43,006.13  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף40

      537,050.01     554,174.05      42,846.93  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס41

      520,780.95     568,917.99      4542,827.38   ביקורת מדינהמנהל אגף42

      537,837.37     555,837.27      42,768.28  +44     ביקורת מדינהעובד ביקורת43

      541,312.05     562,080.65      42,753.03  +44     ביקורת מדינהעובד ביקורת44

      539,249.04     554,561.34      42,448.51  +43     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס45

      514,096.82     577,746.16      42,444.02  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף46

      509,369.09     561,405.18      42,212.57  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף47

      508,894.29     602,500.22      842,009.45מנכל/שר.בכיר לשיועץ בכיר למבקר המדינה48

      506,937.92     567,547.75      41,862.94  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף49

      525,646.86     548,815.99      4541,667.58   ביקורת מדינהמנהל אגף50

      517,627.58     537,865.68      41,443.44  +44     ביקורת מדינהעובד ביקורת51

      520,181.06     540,655.99      41,233.11  +44     ביקורת מדינהעובד ביקורת52

      498,069.93     554,831.05      41,167.20  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף53

      516,917.95     537,709.23      41,150.66  +44     ביקורת מדינהעובד ביקורת54

      518,651.67     536,345.24      41,090.23  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס55

      519,090.43     537,069.63      41,001.56  +44     ביקורת מדינהעובד ביקורת56

      514,032.92     531,733.64      4540,986.69   ביקורת מדינהיועץ משפטי. ס57

      492,965.16     560,057.90      4540,894.67   ביקורת מדינהמנהלת נציבות תלונות הציבור58

      518,805.75     538,691.95      40,874.45  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס59

      517,129.73     544,783.62      40,779.87  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף60

      490,395.98     554,752.74      4540,593.52   ביקורת מדינהדובר המשרד61

      504,716.93     523,568.08      40,337.86  +44     ביקורת מדינהעובד ביקורת62

      503,108.10     521,926.15      40,034.95  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס63

      486,345.42     537,366.33      4539,973.15   ביקורת מדינהמנהל אגף64

      498,589.81     516,941.68      39,708.09  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס65

      475,006.20     529,163.03      39,435.62  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף66

      502,097.14     530,578.30      4439,412.64   ביקורת מדינהמנהל אגף. ס67

      491,189.26     506,366.38      39,406.63  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס68

      475,810.23     539,210.52      39,260.35  +45     ביקורת מדינהמנהל אגף69

      482,214.87     500,238.56      4539,149.01   ביקורת מדינהט המבקר"רמ70

      478,903.33     491,982.03      38,687.82  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף71

      480,024.35     504,438.46      38,674.56  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף72

      485,694.21     501,630.13      4438,633.62   ביקורת מדינהמנהל אגף. ס73

      476,832.55     491,743.06      38,472.84  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס74

      471,521.85     488,810.13      4438,037.23   ביקורת מדינהעובד ביקורת75

      458,803.55     527,998.92      38,007.07  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף76

      477,805.61     497,099.36      37,866.15  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס77

      468,079.44     480,531.18      37,770.03  +43     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס78

      469,435.77     489,472.39      37,642.50  +44     ביקורת מדינהעובד ביקורת79
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      469,720.48     485,562.71      37,619.41  +43     ביקורת מדינהעובד ביקורת80

      467,010.71     482,742.10      4437,546.87   ביקורת מדינהעוזרת מנהל חטיבה81

      452,787.91     510,347.62      37,495.22  +44     ביקורת מדינהמנהלת אגף82

      468,235.36     487,926.82      37,433.37  +44     ביקורת מדינהעובד ביקורת83

      451,729.53     513,964.92      4537,280.59   ביקורת מדינהיועץ משפטי. ס84

      461,266.62     477,524.45      4537,211.58   ביקורת מדינהמנהלת אגף85

      462,311.20     478,776.65      4437,148.70   ביקורת מדינהמנהל אגף. ס86

      462,281.59     483,347.28      37,116.87  +44     ביקורת מדינהעובד ביקורת87

      465,968.33     483,410.47      37,052.32  +44     ביקורת מדינהמשימות הנדסיות. א88

      459,518.52     475,892.19      37,024.73  +44     ביקורת מדינהמנהלת אגף.ס89

      461,384.28     478,238.24      36,922.95  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף90

      469,054.10     480,976.16      36,894.75  +43     ביקורת מדינהטכנאי רשת91

      459,453.85     474,847.04      36,778.91  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף92

      460,290.11     473,672.47      36,736.70  +43     ביקורת מדינהעובד ביקורת93

      455,098.76     473,397.05      36,620.12  +43     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס94

      445,920.56     515,925.48      4536,595.09   ביקורת מדינהמנהל אגף95

      470,207.00     492,160.30      4436,570.25   ביקורת מדינהמנהל אגף. ס96

      461,734.38     476,818.01      4436,491.84   ביקורת מדינהמנהלת אגף97

      455,146.63     473,803.72      36,438.68  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס98

      449,600.09     463,228.96      36,400.12  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס99

      453,026.91     472,469.71      36,261.92  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס100

      447,252.20     465,350.16      4536,021.34   ביקורת מדינהמנהל אגף. ס101

      444,666.98     461,049.67      35,944.43  +44     ביקורת מדינהעובדת ביקורת102

      443,542.69     458,109.51      4435,912.85   ביקורת מדינהעובדת ביקורת103

      451,928.72     464,861.09      4335,880.88   ביקורת מדינהעובד ביקורת104

      447,375.68     475,568.33      35,826.93  +43     ביקורת מדינהעובדת ביקורת105

      450,138.20     475,781.96      4435,793.34   ביקורת מדינהמנהל אגף. ס106

      434,604.05     502,724.51      35,614.11  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף107

      442,787.07     453,955.52      35,481.61  +43     ביקורת מדינהעובד ביקורת108

      441,974.00     458,017.04      35,298.93  +44     ביקורת מדינהמנהל אגף109

      438,490.57     450,439.06      35,298.38  +43     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס110

      444,827.59     465,495.35      4435,059.35   ביקורת מדינהמנהל אגף. ס111

      440,505.30     457,049.74      35,035.23  +43     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס112

      441,152.16     463,879.13      35,034.84  +43     ביקורת מדינהמנהל אגף. ס113
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ללא גילומי מס, שכר כולל כל התוספות

גילומי מס+ שכר כולל כל התוספות 

'טלפון נייד וכו, רכב: למשל. שכר ברוטו הכולל גם הטבות שניתנו לעובדים בשווי כסף
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